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 مقدمه

 نیتام یبرا یهنگفت نهیاند و هزدر کشورمان شناخته شده کیمتابول بیماریکودک مبتلا به  9111تاکنون حدود  39سال  از

تا  5111مصرف کننده  متیکه با ق خشکشیر  یهر قوط یبرا نمونه عنوانبهشود  نیتوسط دولت تام دیآنان با شیر خشک

پرداخت  ارانهیتوسط دولت  الیر 12.411.111تا  1.111.111 نیمتوسط ب طوربه رد،یگیم قرار بیمار اریدر اخت الیر 951.111

 رمنظوبهو عرضه  ،عیتوز ن،یتام رهیزنج یسامانده یو در راستا اهداف نظام تحول سلامت به یتحقق بخش یلذا برا .شودیم

 .دارد ییبسزا تیاهم یگروه درمان یهمکار ،هانآ نهیو به یمصرف منطق

ی یک هاآنهای مورد نیاز های حاوی فرآوردهو صدور نسخه بیمارانبا تحت نظر داشتن مستمر تغذیه  کارشناسانو پزشکان 

به منظور بررسی بیماری کارتابل پزشکان و کارشناسان تغذیه  آیند.می حساببهن زنجیره تامین ایابتدایی و اصلی از ارکان 

  ریزی بیماران متابولیک ایجاد گردیده است.ها در سامانه برنامهی مورد نیاز آنهابیماران و صدور نسخه فرآورده
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 ورود به سامانه 1

در مرورگر  1شکل  مانند( https://metabolic.ttac.irمتابولیک، آدرس سامانه ) بیمارانریزی جهت ورود به سامانه برنامه

 وارد شود.

 
 متابولیک در مرورگران پزشکریزی ( ورود آدرس سامانه برنامه1شکل 

ورود به سامانه نام کاربری و رمز عبور وارد شده در زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی در فیلدهای مربوطه که در جهت 

به این ترتیب کارتابل  شود. کلیک بر روی دکمه  اند وارد شده ونمایش داده شده 2شکل 

 شود.مربوطه نمایش داده می

 
 ورود به کارتابل پزشکان و کارشناسان تغذیه( 2شکل 

  

https://metabolic.ttac.ir/
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 پیکربندی کارتابل 2

های شامل بخش 9شکل مانند شود کارتابل پزشکان و کارشناسان تغذیه که از این پس با عنوان کارتابل پزشکان نام برده می

 زیر است:

 شود.مشخصات کاربر وارد شده به کارتابل در این بخش نمایش داده می کاربر: مشخصات .1

 شوند.باشند در این بخش نمایش داده میمنوهای عملیاتی که در اختیار کاربر می منوهای عملیاتی: .2

فیلدهای اطلاعاتی جهت انجام عملیات مربوطه در این بخش  نمایش فیلدها و اطلاعات منوهای عملیاتی: .9

 شوند.نمایش داده می

 شوند.ش داده میدر این بخش نمای های دریافتی از جانب سامانه، مدیریت و ...پیامها: پیام .4

 شود.گزینه کاربر از کارتابل کاربری خارج می با کلیک بر روی این :خروج .5

 
 پزشک ( پیکربندی کارتابل3شکل 
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 کاربر مشخصات 3

شود که نمایش داده می 4شکل که در مقابل تخصص پزشک قرار گرفته است، لیستی مانند  علامت با کلیک بر روی 

باشد. توضیحات مربوطه به هر گزینه در ادامه شرح داده شده است. های اطلاعات پایه، تغییر رمز عبور و خروج میشامل گزینه

ل الکترونیک درمانی وارد شده است را مشاهده و ویرایش نمود. توان مشخصات کاربری که در زمان ایجاد کارتاباز این بخش می

 شود.همچنین گزینه تغییر رمز عبور در این بخش نمایش داده می

 
 ( مشخصات کاربر4شکل 
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 اطلاعات پایه 9-1

ه است را مشاهده و ویرایش توان مشخصات کاربری که در زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی وارد شداز این بخش می

توضیحات مربوط به  شود.نمایش داده می 5شکل ای مانند از لیست باز شده صفحه« اطلاعات پایه»نمود. با کلیک بر روی 

 ه شده است.فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داد

 
 ( اطلاعات پایه5شکل 



 

 1.1نگارش:  کیمتابول مارانیب یزیرسامانه برنامه

 1931 وریشهرتاریخ:  هیکارتابل پزشکان و کارشناسان تغذ یکاربر یراهنما

 

 29از  3صفحه:  یبندفاقد طبقهمحرمانگی:  IFDA-Me-S-Hlp-DoCa کد: سازمان غذا و دارو: کنندهتهیه

 

شود و شامل فیلدهای اطلاعات شخصی و عمومی پزشک در این بخش نمایش داده می :ویرایش اطلاعات پزشک .1

 زیر است:

 :ش و ویرایشود. این فیلد قابلیت جهت ورود به کارتابل نمایش داده میپزشک نام کاربری  نام کاربری

 ندارد.تغییر 

 شود. این نمایش داده میبا اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی کد ملی پزشک  :کد ملی

 فیلد قابلیت ویرایش و تغییر ندارد.

 شود. تاریخ تولد پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش داده می :تاریخ تولد

 ندارد.این فیلد قابلیت ویرایش و تغییر 

 شماره شناسنامه پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش  :شماره شناسنامه

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میداده می

 توان آن را شود و مینام پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش داده می :نام

 ویرایش نمود.

 نام خانوادگی پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش داده  :ینام خانوادگ

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میمی

 ن شود. ایجنسیت پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش داده می :جنسیت

 فیلد قابلیت ویرایش و تغییر ندارد.

 استان محل صدور شناسنامه پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش  :استان

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میداده می

 شهرستان محل صدور شناسنامه پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی  :شهرستان

 .توان آن را ویرایش نمودشود و مینمایش داده می

 :شهر محل صدور شناسنامه پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش داده  شهر

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میمی

 حرف شماره نظام پزشکی کارشناس تغذیه با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی  :حرف

 و تغییر ندارد. شود. این فیلد قابلیت ویرایشنمایش داده می
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 شماره نظام پزشکی پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی  :شماره نظام پزشکی

 شود. این فیلد قابلیت ویرایش و تغییر ندارد.نمایش داده می

 شود. اینتخصص پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش داده می :تخصص 

 ت ویرایش و تغییر ندارد.فیلد قابلی

 پست الکترونیک پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش : پست الکترونیک

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میداده می

 شماره موبایل پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش داده : شماره موبایل

 ان آن را ویرایش نمود.توشود و میمی

 نام محل تماس با پزشک در مواقع ضروری با اطلاعات زمان ایجاد  :محل تماس در مواقع ضروری

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میکارتابل الکترونیک درمانی نمایش داده می

 ارتابل تماس با پزشک در مواقع ضروری با اطلاعات زمان ایجاد کشماره  :در مواقع ضروری هشمار

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میالکترونیک درمانی نمایش داده می

 تصویر اسکن شده کارت ملی پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک  :تصویر کارت ملی

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میدرمانی نمایش داده می

 ا اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک تصویر اسکن شده شناسنامه پزشک ب :تصویر شناسنامه

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میدرمانی نمایش داده می

 تصویر اسکن شده پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش داده  :تصویر پزشک

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میمی

 شوند.ات وارد شده ثبت میاطلاعات و تغییر با کلیک بر روی دکمه 

شود و شامل فیلدهای زیر ش داده مییاات محل طبابت پزشک در این بخش نماطلاع :اطلاعات محل طبابت .2

 است:

 کد پستی محل طبابت پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش داده  :کد پستی

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میمی
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 شود استان محل طبابت پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش داده می :استان

 توان آن را ویرایش نمود.و می

 شهرستان محل طبابت پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش  :شهرستان

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میداده می

 د شوبابت پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش داده میشهر محل ط :شهر

 توان آن را ویرایش نمود.و می

 شماره تلفن محل طبابت پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش داده  :تلفن

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میمی

 پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی نمایش داده محل طبابت  آدرس پستی :آدرس

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میمی

 طول جغرافیایی محل طبابت پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی  :طول جغرافیایی

 توان آن را ویرایش نمود.شود و مینمایش داده می

 جغرافیایی محل طبابت پزشک با اطلاعات زمان ایجاد کارتابل الکترونیک عرض  :عرض جغرافیایی

 توان آن را ویرایش نمود.شود و میدرمانی نمایش داده می

های طبابت پزشک را به توان سایر محلشود. همچنین میاطلاعات وارد شده ثبت می با کلیک بر روی دکمه 

 اضافه نمود.همین طریق 
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 تغییر رمز عبور 9-2

شده پنجره« تغییر رمز عبور»با کلیک بر روی گزینه  ست باز  شود. در اولین فیلد رمز کنونی باز می 1شکل ای مانند از لی

دکوومووه  و بوور روی وارد شوووووود. در فوویوولوودهووای دوم و سووووووم رمووز جوودیوود موود نووظوور وارد شوووووده

 شود.رمز جدید جهت ورود به کارتابل ثبت می 

 
 ( تغییر رمز عبور6شکل 
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 بیماران من 4

شود. این لیست شامل لیستی از بیماران پزشک نمایش داده میشامل  7شکل ای مانند صفحه« بیماران من»انتخاب با 

و بیمارانی  باشند(اند )در انتظار تایید درخواست خود توسط پزشک میبیمارانی است که به تازگی در سامانه تشکیل پرونده داده

در »و دسته دوم با عنوان « درخواست»دسته اول با عنوان  .شودها نسخه تجویز میاند و برای آنایید شدهه توسط پزشک تک

سایر مشخصات و اطلاعات مربوط به بیمار کادر مشخصات هر بیمار در صفحه، شوند. با کلیک بر روی مشخص می« حال تجویز

 حات مربوط به هر یک در ادامه شرح داده شده است.یتوض شود.می اطلاعات بیمار، سوابق بیمار و نسخه نمایش دادهاز قبیل 

 
 ( بیماران من7شکل 
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 اطلاعات بیمار 4-1

شود. توضیحات در صفحه اطلاعات بیمار نمایش داده می 8شکل اطلاعات عمومی بیمار و بیماری اظهار شده توسط وی مانند 

 مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

 
 ( اطلاعات بیمار8شکل 
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نمایش داده بالای صفحه بخش مشخص شده در در  بیمارعات مربوط به ای از اطلاخلاصه :خلاصه اطلاعات بیمار .1

شود. این اطلاعات شامل نام بیمار، عکس بیمار، بیماری اظهار شده توسط بیمار، وزن در هنگام تولد، وزن می

 باشد.ماره پرونده الکترونیک و تاریخ ثبت نام در سامانه میشکنونی، سن، آدرس و تلفن محل سکونت، کد ملی، 

در بخش مشخص  ،تمامی اطلاعات بیمار که در زمان تشکیل پرونده در سامانه وارد نموده است ر:مااطلاعات بی .2

این اطلاعات شامل مشخصات بیمار، اطلاعات پدر، مشخصات بیماری،  شود.در پایین صفحه نمایش داده میشده 

 باشد.اطی میسوابق مورد مشابه بیماری، مشخصات محل سکونت، مشخصات داروخانه و اطلاعات ارتب

ر د در سامانه تشکیل پرونده داده باشد و وضعیت پرونده آن یدر صورتی که بیمار به تازگ تایید درخواست: .9

رد بیمار نمایش داده  دو بخش تایید و ،باشد در صفحه اطلاعات اولیه« درخواست»رتابل پزشک به صورت کا

خصات و اطلاعات ارسال شده توسط بیمار، بیماری بایست با بررسی مششود. در بخش تایید بیمار، پزشک میمی

وی را تشخیص داده و مورد تایید قرار دهد. این بخش شامل فیلدهای بیماری اعلام شده توسط بیمار، بیماری 

، بیماری با تکمیل فیلدهای مربوطه و کلیک بر روی دکمه  باشد.تشخیص داده شده و توضیحات می

 گردد.سخه برای بیمار ایجاد میثبت شده تایید و امکان صدور ن

در این بخش شده باشد، اطلاعات نمایش داده « در حال تجویز»وضعیت بیمار در کارتابل پزشک  در صورتی که

 باشند.می به صورت نمایشی و غیر فعال تنها 3شکل مانند 

 
 ( درخواست تایید شده9شکل 

باشد، فوت، تشخیص شده مانند بیمار تحت درمان پزشک نمی ذکرتواند به دلایل پزشک می رد درخواست: .4

بیماری جدید، مهاجرت، اتمام درمان، رد تشخیص بیماری، عدم مراجعه بیمار و اعلام عدم نیاز توسط بیمار 
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درخواست بیمار  درخواست بیمار را رد نماید. با انتخاب گزینه مد نظر و کلیک بر روی دکمه 

 شود.رد می

باشد، این بخش در صفحه اطلاعات اولیه نمایش « در حال تجویز»وضعیت بیمار در کارتابل پزشک  در صورتی که

 داده نخواهد شد.
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 سوابق بیمار 4-2

نمایش داده  11شکل مانند به همراه تاریخ و شماره نسخه های تجویز شده برای بیمار در صفحه سوابق بیمار تمامی نسخه

 شوند.می

 
 ( سوابق بیمار11شکل 
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 نسخه 4-9

های مورد نیاز بیمار را تجویز تواند فرآوردهبا توجه به بیماری تشخیص داده شده می ، پزشک11شکل در صفحه نسخه مانند 

 نماید. توضیحات هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

 
 ( نسخه11شکل 
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ای از اطلاعات مربوط به بیمار در بخش مشخص شده در بالای صفحه نمایش داده خلاصه خلاصه اطلاعات بیمار: .1

شود. این اطلاعات شامل نام بیمار، عکس بیمار، بیماری اظهار شده توسط بیمار، وزن در هنگام تولد، وزن می

 باشد.در سامانه می کنونی، سن، آدرس و تلفن محل سکونت، کد ملی، شماره پرونده الکترونیک و تاریخ ثبت نام

یحات توض نماید.با استفاده از این بخش پزشک فرآورده مورد نیاز بیمار را تجویز می تعیین فرآورده تجویزی: .2

 هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

 :در چند مرحله مورد نظر را  هایپزشک از لیست نمایش داده شده، فرآورده انتخاب فرآورده تجویزی

های تجویزی را به لیست فرآورده هاآندر هر مرحله  و با کلیک بر روی دکمه  انتخاب نموده

های قابل تجویز در لیست براساس بیماری تایید شده لازم به توجه است که فرآورده نماید.اضافه می

 شود.بیمار نمایش داده می

 پزشک نمایش داده  های انتخاب شده توسطدر این جدول فرآورده های تجویز شده:جدول فرآورده

و  فرآوردهاز شوند و شامل اطلاعاتی از قبیل نام فرآورده تجویزی، قیمت مصرف کننده و تصویر می

در ستون عملیات، سطر انتخاب شده  باشد. همچنین با کلیک بر روی دکمه می فرمولاسیون آن

 شود.مربوط به فرآورده از جدول حذف می

 :به صورت عددی و زمان مراجعه بعدی و ایجاد نسخه جدید  مدت زمان مراجعه بعدی به پزشک

برحسب یکی از معیارهای روز، هفته و یا ماه در فیلد مربوطه وارد شود. با ورود اطلاعات مربوطه، تاریخ 

 شود.به صورت خودکار نمایش داده می 12شکل مراجعه بعدی مانند 

 
 ( مدت زمان مراجعه بعدی به پزشک12شکل 

مراجعه بعدی ها و تاریخ اطلاعات فرآورده با تکمیل اطلاعات مربوطه و کلیک بر روی دکمه 

نمایش داده  19شکل مانند  مصرف و ارسال پروندهبخش تعیین شیوه  شود. پس از ثبت اطلاعاتثبت می

 در ادامه شرح داده شده است.مربوطه شود. توضیحات می
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 ( تعیین شیوه مصرف و ارسال پرونده13شکل 

لاعاتی اطتوضیحات فیلدهای  شود.ف آن در این بخش وارد میدار مصرمقاطلاعات فرآورده و  تعیین شیوه مصرف: .9

 در ادامه شرح داده شده است.

 :شود.تجویز نسخه نمایش داده میتاریخ  تاریخ 

 :شود.شماره نسخه نمایش داده می شماره 

 :وزن بیمار در زمان تجویز نسخه به صورت عددی و بر حسب کیلوگرم وارد شود. وزن 

  شود.نام فرآورده تجویزی نمایش داده می تجویزی:فرآورده 

 :شود.قیمت پرداختی توسط بیمار نمایش داده می قیمت 

 :مقدار مصرف ماهانه فرآورده به صورت عددی و برحسب واحد مصرف نمایش داده شده،  مصرف ماهانه

 وارد شود.

 :اس فرآورده انتخاب شده به گیری مقدار مصرف ماهانه فرآورده براسواحد اندازه واحد مصرف ماهانه

 شود.صورت خودکار نمایش داده می
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 :مقدار مصرف روزانه فرآورده به صورت عددی و برحسب واحد مصرف نمایش داده شده،  مصرف روزانه

 وارد شود.

 :گیری مقدار مصرف روزانه فرآورده براساس فرآورده انتخاب شده به واحد اندازه واحد مصرف روزانه

 شود.ایش داده میصورت خودکار نم

 :شود.هزینه پرداختی توسط بیمار نمایش داده میجمع کل  جمع کل 

 :شود.جمع کل یارانه پرداختی توسط دولت نمایش داده می جمع کل یارانه 

 :ها نمایش داده توضیحات شرح داده شده توسط پزشک در زمان افزودن فرآورده توضیحات پزشک

 شود.می

 :بوط به نحوه مصرف فرآورده وارد شود.سایر توضیحات مر توضیحات 

نسخه جهت تایید و تعیین شیوه ارسال  پس از تکمیل اطلاعات مربوطه به شیوه مصرف با کلیک بر روی دکمه 

شود از تایید مدیریت پیامکی حاوی اطلاعات نسخه تجویز شده به بیمار ارسال میپس  شود.می ارجاع دادهبه کارتابل مدیریت 

ه های منتخب( ب)ارسال به وسیله پست و یا دریافت از داروخانه عیین شده توسط مدیریتی تجویز شده به روش تهافرآورده و

 شود.بیماران عرضه می

یمار را ، پرونده بتغذیه تواند در صورت تمایل به تعیین شیوه مصرف توسط کارشناسانپزشک می پرونده:ارسال  .4

به  مایند.نکارشناسان تغذیه شیوه مصرف را تعیین نموده و نسخه را تایید میرسال نماید. به کارشناسان مربوطه ا

 کلیک شود. نام کارشناس مورد نظر از لیست انتخاب شده و بر روی دکمه  منظوراین 

ر شود. در صورتی که پزشک مقادییه تعیین میتوسط پزشک و یا توسط کارشناس تغذشیوه مصرف تنها  :1 توجه

  مصرف ماهانه و روزانه فرآورده را تعیین نماید، امکان ارسال پرونده به کارشناس تغذیه وجود نخواهد داشت.

 لغو اینبه هردلیلی  را به کارشناس ارجاع دهد و بعد از آندر صورتی که پزشک، تعیین شیوه مصرف  :2 توجه

نمایش داده  15شکل مطابق  فرمی 14شکل مطابق  درخواست را بخواهد، با انتخاب دکمه 

به کارتابل مدیر  پزشک درخواست ،«تایید»ت و انتخاب دکمه سکه با انتخاب نام مدیر مورد نظر از لی شودمی
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 ا قادر بهازم توسط مدیر مربوطه، پزشک مجددو پس از انجام بررسی ل ودشه جهت اتخاذ تصمیم ارسال میوطمرب

 فرآورده تجویزی است.تعیین شیوه مصرف 

 

 ( فرم تعیین شیوه مصرف14شکل 

 

 هیلغو درخواست ارسال به کارشناس تغذ( 15شکل 



 

 1.1نگارش:  کیمتابول مارانیب یزیرسامانه برنامه

 1931 وریشهرتاریخ:  هیکارتابل پزشکان و کارشناسان تغذ یکاربر یراهنما

 

 29از  29صفحه:  یبندفاقد طبقهمحرمانگی:  IFDA-Me-S-Hlp-DoCa کد: سازمان غذا و دارو: کنندهتهیه

 

ار بر اساس تجویزهای صورت گرفته در این بخش تجویز شده برای بیمقبلی های نسخهاطلاعات  نسخ قبلی: .5

 شود.نمایش داده می

 


